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•	SIDN is de beheerder van het .nl-domein
en maakt het mogelijk om onder bepaalde
voorwaarden via de Whois gegevens van
een specifieke .nl-domeinnaam op te
vragen.
•	In lijn met haar privacybeleid heeft SIDN
de via de Whois opvraagbare gegevens
	beperkt. In de Non-public Whois staan
meer gegevens van de domeinnaamhouder dan in de publieke Whois, onder
andere adres- en contactgegevens.

•	Gebruiker kan - in het kader van haar
	wettelijke opsporings- en/of
toezichtstaak - regelmatig informatie over
domeinnamen uit de Non-public Whois
vorderen.
•	Gebruiker kan in de Non-public Whois
toegang krijgen tot meer dan de limiet van
2.000 bevragingen per ip-adres per dag.
•	SIDN is bereid om gebruiker onder
de in deze overeenkomst vermelde
voorwaarden, toegang te geven tot de
Non-public Whois.
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1	SIDN verleent de gebruiker toegang tot de Non-public Whois. Het aantal
bevragingen dat gebruiker mag doen is daarbij beperkt tot
per dag.
					De toegang wordt zo snel mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst
verleend.
				
2	Gebruiker gebruikt de Non-public Whois en de verkregen gegevens (de ‘data’)
slechts binnen de kaders van haar wettelijke taken en bevoegdheden
					Gebruiker zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de
Non-public Whois en dat de toegang en de daarmee verkregen data slechts wordt
gebruikt binnen de voornoemde grenzen.
				
3	Partijen erkennen dat de data persoonsgegevens bevatten in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker verwerkt deze
gegevens slechts overeenkomstig de eisen die de AVG stelt.
				
4	Gebruiker weet dat SIDN het aantal bevragingen automatisch registreert.
SIDN registreert niet welke data worden opgevraagd. SIDN zorgt ervoor dat de
betreffende gegevens slechts door een beperkt aantal medewerkers benaderd
kunnen worden. SIDN spant zich in dat gegevens met betrekking tot de
bevragingen niet aan derden bekend worden. SIDN is echter nooit aansprakelijk
voor schade die gebruiker of derden lijden als gegevens met betrekking tot de
bevragingen toch aan derden bekend raken.
				
5	SIDN maakt in verband met de Non-public Whois tot nader orde geen aanspraak
op enige vergoeding. Daar tegenover staat dat gebruiker SIDN zal vrijwaren voor
alle schade die SIDN lijdt als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst
waaronder het bekend worden van de data bij gebruiker.
				
6	SIDN geeft geen garantie op beschikbaarheid van de dienst of correctheid
van de data. SIDN is behoudens in gevallen van opzet of grove schuld nooit
aansprakelijk voor welke schade dan ook die gebruiker mocht lijden ten gevolge
van de uitvoering van deze overeenkomst.
				
7	Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is te allen tijde
per direct zonder nadere motivering wederzijds en alleen schriftelijk opzegbaar.
SIDN is daarnaast te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in de Non-public
Whois door te voeren zonder overleg of afstemming met gebruiker.
				
8	SIDN kan onder meer door het publiceren van deze overeenkomst op haar
website bekend maken dat zij gebruiker toegang tot de Non-public Whois heeft
verleend.
				
9	Partijen benoemen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst
wederzijdse administratieve en technische contactpersonen waarvan de
contactgegevens in bijlage 1 worden vastgelegd.
				
10	Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van
geschillen zullen partijen eerst onderzoeken of zij deze via mediation kunnen
oplossen. Indien een van beide partijen vindt dat er via mediation geen
oplossing kan komen, dan kan zij zich tot de bevoegde rechter te Arnhem
wenden.

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem
Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem
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2 Ondertekening
Ondertekening SIDN
Datum
Plaats
Land
Naam					

Roelof Meijer

Functie					

Algemeen directeur

Handtekening

Ondertekening gebruiker
Datum
Plaats
Land
Naam
Functie
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Handtekening

						
						
						

Stuur het ingevulde formulier naar SIDN.
Bij voorkeur via e-mail:
support@sidn.nl

						
						
						
						
						

Of per post:
SIDN
Afdeling Support
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Bijvoegen
•	De juridische grondslag waarop
uw organisatie bevoegd is om
de beoogde gegevens bij ons te
vorderen.
•	Een document waaruit de
tekeningsbevoegdheid van de
ondertekenaar namens de indiener
blijkt.
•	Een motivatie waaruit blijkt dat het
door u verzochte aantal bevragingen
per dag noodzakelijk is.
Als u bovenstaande documenten niet
meestuurt, neemt SIDN dit verzoek
niet in behandeling.
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Bijlage

Bij overeenkomst gebruik van de Non-public Whois

Administratief contactpersoon SIDN
Naam 					

Chiel van Spaandonk

Telefoonnummer 			

+31 26 352 55 55

E-mailadres 				

chiel.vanspaandonk@sidn.nl

Administratief contactpersoon gebruiker
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Technisch contactpersoon SIDN
Naam 					

Jan van Pijkeren

Telefoonnummer 			

+31 26 352 55 55

E-mailadres 				

support@sidn.nl

Technisch contactpersoon gebruiker
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
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IP-adressen

